Obec Kladno
Kladno 84, 539 01 Hlinsko, IČ: 00270253
__________________________________________________________________________________

Usnesení č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 5. 11. 2021
od 17:00 hodin v budově OÚ Kladno 84
Zastupitelstvo obce Kladno na svém zasedání projednalo a schvaluje:
1.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 hod. a konstatuje, že podle prezenční listiny (příloha
zápisu) bylo přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné a schvaluje
navržený program jednání, dále zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2.
Byla provedena kontrola usnesení č. 23 ze zasedání ZO z 27. 8. 2021 bez výhrad. Rozpracované
úkoly jsou vedeny v bodě organizační záležitosti.
3.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 a 9/2021, schvaluje rozpočtové opatření 10/2021.
4.
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kladno č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, s účinností od 1.1.2022. Sazba poplatku činí 800 Kč/osoba.
5.
Schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec Kladno
5.1. Schvaluje balanční test pro umístění kamerového systému na sběrná místa tříděných odpadů
6.
Zastupitelstvo obce Kladno schvaluje podání žádosti o dotaci v podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, v dotačním titulu 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na
projekt „Přístavba části obecního úřadu Kladno“.
7.
Bere na vědomí a schvaluje zadání zpracování žádosti a v případě realizace, administraci a
monitoring projektu se závěrečným vyhodnocením, společnosti SMS SLUŽBY s.r.o.
8.
Zastupitelstvo obce Kladno schvaluje, v návaznosti na již zpracovanou podrobnou Technickou
studii společností DI Projekt, zadání zpracování projektu na akci Dešťová kanalizace Kladno
(obnova kanalizace podél silnice na průtahu obcí na straně pro umístění chodníku), společnosti DI
PROJEKT s.r.o. na základě nabídky CN 052/2021 z 5.10.2021.
9.
Zastupitelstvo obce Kladno schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku z rozpočtu PK pro jednotky SDH v roce 2021, (elektrocentrála).
10. Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darovací, jejímž předmětem je výpůjčka 42 ks
kompostérů a 1 ks kontejneru na textil, se Sdružením obcí mikroregionu Hlinecko, z Operačního
programu Životní prostředí na realizaci projektu „Hlinecko – předcházení vzniku odpadu“
10.1.
Schvaluje zaplacení 15% podílu spolufinancování kompostérů dle pravidel dotačního
titulu po jejich obdržení.
10.2.
Schvaluje bezúplatné zapůjčení kompostérů občanům s uzavřením Smlouvy o výpůjčce a
darovací při předání kompostéru.
11. Schvaluje aktualizaci strategického rozvojového dokumentu obce Program obnovy venkova do
roku 2023, aktualizována demografická data, plněné programy a formální úpravy textů.
12. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2022 dle nových pravidel
PK na pořízení komunálního malotraktoru na svoz trávy z obecních a sklápěcího návěsu.
13. Schvaluje příspěvek církvím v 2021ve výši 8000 Kč
14. Schválilo navýšení rozpočtu na opravu břehů potoka z důvodu zdražení materiálu o 12.500 Kč.
15. Bere na vědomí
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15.1.
oznámení PEN – o zahájení prací na druhé části projektu ČEZ Distribuce a.s. na
rekonstrukci venkovního vedení na nové kabelové vedení.
15.2.
Informaci o přípravě rozpočtu obce, predikce daňových příjmů v roce 2022 činí 3.324 tis.
Kč.
15.3.
Podání žádosti o vydání společného povolení na přístavbu části obecního úřadu u
kulturního domu.
15.4.
Informaci o aktuálně vyhlašovaných dotačních titulech
15.5.
Informaci o nových pravidlech programu na podporu prodejen PK s podporou
regionálních potravin a MLS Pardubického kraje s možností získání bonusů.

V Kladně dne 5. 11. 2021

Jaroslav Drahoš
starosta

Mgr. Pejchová Eva
místostarosta

Vyvěšeno na ÚD obce dne: 9.11.2021
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 9.11.2021
sejmuto:
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Simona Vašulínová
místostarosta

